آسيا ويژن

راهآهن فعال است

گرچه تيم بزرگس��االن راهآهن از ليگ يك به ليگ دو سقوط كرد و احتمال اين كه فعاليت اين تيم در سطح
بزرگساالن به نقطه صفر برسد ،اما در قس��مت جوانان و نوجوانان همچنان فعال است .تستگيري از سوي
مربيان پايه آغاز باشد .تا فعاليت اين باش��گاه در سطح پايهها همچنان پابرجا شد .مديريت تيمهاي پايه راه
آهن برعهده علي جناقچي است.

سرمربي جديد دنا

تهران مبدل تكذيب كرد
شايعه ش��ده بود ،امتياز باش��گاه تهران مبدل به فروش خواهد رسيد .اما اين ش��ايعه از سوي مسئولين اين
باشگاه تكذيب شد .تيم اميد تهران مبدل درنظر دارد تا با كادر فنياش چون مجيد محافظتكار (سرمربي)،
سعيد جمشيديان ،محمدرضا زندي ،هنريك وارطانيان و ابراهيم عليدوست در اين فصل از رقابتهاي آسيا
ويژن با قدرت تمام در ميادين ظاهر شود.

ميثم جمالي س��رمربي پيش��ين تيمهاي دارايي و باكو و شهاب
س��رخ ،به عنوان س��رمربي جديد تيم اميد دنا و منصوب ش��ده
باشگاه دنا با جمالي به دنبال بلندپروازي است تا به مراحل باالتر
فوتبال پايه راه يابد.

حيدري ،يك پله صعود
ميثم حيدري كه فصل پيش به عنوان س��رمربي هدايت تيم اميد
ش��اهين شميران را برعهده داش��ت با يك پله صعود سرمربي تيم
بزرگس��االن داماش شد .تيم فوتبال بزرگس��االن داماش در ليگ
سوم آزادگان قرار دارد.

جودكي آمد

كيومرث جودكي س��رمربي تيم جوانان عقاب كه
موفق ش��د در فصل  96تيم جوانان باش��گاه عقاب
را از دسته دوم به رقابتهاي دسته اول رقابتهاي
فوتبال باشگاههاي تهران بياورد جانشين مرتضي
مدير در تي��م اميدهاي عقاب ش��د .باي��د ديد كه
جودكي ميتوان��د تيم اميد عق��اب را همچنان به
مانن��د دوران مربيگري مدير ب��ه عنوان يك قدرت
حفظ كند

نونهاالن جبران كرد

تيم ملي نونهاالن ايران كه همراه تيم ملي نوجوانان
ايران به قطر سفر كرده بود در تورنمنت بينالمللي
چهارجانب��ه قطر ،به مقام قهرماني بازيها دس��ت
يافت.

مربيان پايه پيكان معرفي شدند

به پيش��نهاد س��يامك رحيميپور مدير آكادمي باش��گاه پيكان و تأييد مديرعامل باش��گاه پيكان ،مربيان
تيمهاي پايه اين باشگاه به شرح ذيل معرفي شدند.
سرمربي تيم اميد پيكان :رضا مرتضيزاده سرمربي تيم جوانان پيكان :ايمان رزاقي
سرمربي تيم نوجوانان پيكان :علي طهماسبي سرمربي تيم نونهاالن پيكان :روزبه مددي

فتحي از نفت رفت

محمد ميثاق فتحي يكي از بازيكنان خوب و يكي از گلزنان برتر تيم نفت ،پس از آن كه نتوانس��ت مشكالت
تيم نفت را تحمل كند ،تصميم به جدايي از اين تيم گرفت تا از فصل آينده پيراهن تيم ايرانمهر را برتن كند.

كرمي در داماش

سامان كرمي با عقد قراردادي دو ساله به عنوان سرمربي تيم اميد باشگاه داماش تهران منصوب شد.

دروازهبان جديد
آبيها

كيانوش كياء دروازهبان فصل گذش��ته تيم
پدي��ده عرش به جم��ع آبيپوش��ان تهران
پيوس��ت .اين دروازهب��ان بلن��د قامت قرار
اس��ت از درون دروازه تيم جوانان استقالل
محافظت كند.
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مدير رفت

مرتضي مدير س��رمربي تيم فوتبال اميد عقاب كه
با اين تي��م نتايج خوبي دريافت كرده اس��ت و تيم
عقاب را در سطح اميدها به يك قدرت تبديل كرده
از اين تيم كنارهگيري ك��رد .مدير از جمله مربيان
كارس��از و كاربلد در س��طح مربيان فوتبال پايه به
شمار ميآيد.

نوجوانان ايران نايب قهرمان شد

تيم فوتبال نوجوانان ايران به س��رمربيگري عباس چفيان براي شركت در تورنمنت بينالمللي قطر به دوحه
س��فر كرده بود ،به عنوان نايب قهرمان بازيها دست يافت .نوجوانان ايران پس از شكست تيم تونس و كسب
تس��اوي مقابل تيم اسپاير قطر با س��ه امتياز نايب قهرمان ش��د .تيم ملي نوجوانان تونس به عنوان قهرماني
بازيها دست يافت.

كمپاني كنار كشيد

در ن��زد مربيان موفق تيمهاي فوتبال ،نام ش��عبان كمپاني براي اهالي فوتبال نامي آش��نا به ش��مار ميآيد.
موفقيت اين مربي كم ادعا در فوتبال پایه باعث ش��ده تا بازيكنان پر ش��ماري از مدرس��ه و كالس اين مربي
به جامعه فوتبال ارايه ش��ود .كمپان��ي تا فصل پيش همچنان با تمامي مش��كالت در كنار تيم اميد نفت بود.
اما در اين فص��ل تيم اميد نفت در غياب كمپاني وارد ميدان خواهد ش��د .زيرا كمپاني ترجيح داده اس��ت تا
همكارياش را با نفتيها قطع كند.

پاس با فرکي دست به كار شد

باشگاه فرهنگي ورزشي پاس براي فعال شدن و بازگشت به دوران گذشته از حسين فرکي به عنوان مسئول
آكادمي فوتبال باشگاه پاس دعوت كرده است تا هدايت تيمهاي پايه اين باشگاه را زير نظر داشته باشد .از اين
رو برنامه تستگيري آغاز شد تا پاسيها اين بار از فوتبال پايه حركت روبهجلو و روبه رشد را آغاز كنند.

